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atsekabeen aurka jokatzen doguna, 
baina ondasunak bilatuz 
edo honeik eskuratu ahal izateko ahaltsutasuna. 
 
Eta sarritan ikusten dogu hori ez dala bidea, 
baina gatx egiten jaku zure onartzea: 
Zelan izan daiteke zorion-bide 
ustea Jainkoagan jartea, 
norbere buruari uko egin 
eta behartsuari Jainkoaren zoriona eroatea?...  
Atara naizu, Jesus,  
    neure burua baino ez ikustetik. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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tezan baino Jainkoaren hitzaren eta Jesusi ja-
rraitzearen egarri… Eskatzen deutsugu, 
Jauna, -Aita zaitugulako. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Ez dogu zoriona ondo ulertu, gure poz-iturria 
ahalmena edo besteak menpean eukitea bada, 
eta ez norbere buruari uko eginez bizi izatea. 
Damutu gaitezan: 
 

    —Jesus Jauna: zure eginbehar lez, erreinua-
ren barri emotea dozuna, erruki, Jauna. 
 

    —Jesus Jauna, erreinuaren izenean txarkeria 
guztia uxatzen dozuna, Kristo, erruki. 
 

    —Jesus Jauna, zure eginkizunera alderatu 
gura gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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 Herriren batean sartu eta ondo hartzen ba-
zaituee, jan jarten deutsueenetik, osatu ber-
tako gaixoak eta esaiezue: "Hurrean dozue Jain-
koaren erreinua". 
 [Baina herriren batean sartu eta onartzen ez 
bazaituee, urten plazara eta esan: "Oinetan josi 
jakun zuen herriko hautsa ere hor astintzen 
deutsuegu. Dana dala, jakizue hurrean dala 
Jainkoaren erreinua". 
 Hona nik esan: auzi-egunean Sodomak zigor 
bigunagoa izango dau, herri harek baino». 
 Hirurogeita hamabi ikasleak pozez beterik 
bihurtu ziran, eta esan eutsoen Jesusi: «Jauna, 
deabruak ere menpean jarten jakuz zure ize-
nean». 
 Jesusek erantzun eutsen: «Tximistea lez ze-
rutik jausten ikusi dot Satanas. Begira, sugeak 
eta eskorpioiak zapaltzeko eta arerioaren indar 
guztiak menperatzeko ahalmena emon deutsuet, 
eta ezin izango deutsue ezerk ere kalterik egin. 
Holan ere, ez poztu espirituak menpean jarten 
jatzuezalako; poztu, bai, zuen izenak zeruan 
idatzirik dagozalako».] 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
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Lehor bihurtu eban itsasoa,    
oinez igaro eben ibaia;  
poztu gaitezan, beraz, Haregaz.  
Nagusi da betidanik bere ahalmenaz. R/. 
 
Zatoze eta entzun,  
    Jainkoari begirunea deutsazuenok,  
kontatuko deutsuedaz Harek nire alde eginak. 
Bedeinkatua Jainkoa, 
    ez dau-eta baztertu nire otoitza,  
ezta aldendu ere nigandik bere maitasuna. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Atsekabetik urten barri dagoan herriak berba goxoak, adore-
emoileak entzungo dauz. Beharrezko doguz holango berbok 
egoera honetan, Jainkoa ezagutzeko eta gure eginkizuna bul-
tzatzeko, gu adoretzeko. Entzun. 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 66, 10-14c) 
  
Poztu zaiteze Jerusalemegaz, 
alaitu beragaz, maite dozuen guztiok! 
Izan orain beragaz zoriontsu, 
haregaitik dolu egin zenduenok! 
Asetzeraino edango dozue haren bular gozotik, 
atseginez zurrupatuko haren bular oparotik. 
Izan ere hau dino-eta Jaunak: 
«Ibaika ekarriko deutsat Jerusalemi zoriona, 
erreka betean nazinoen ondasuna. 
Bularra emongo deutsuee, altzoan eroango 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Urtean zeharreko 14. domeka ho-
nek Jainko poz-emoilearen aurrean jarten gaitu, 
eta gogoratuko deusku maitasunaren bidea dala 
benetako poz-iturria. Ulertu ondo: maitasunaren 
bidea, norbere buruari uko eginez, lehentasuna 
besteari emotea da. 
 Jesusek esan egin deuskuna, orain eginazo 
egingo deusku, bere eginkizunaren lagun egingo 
gaitu-ta. Eta kontuz zergaitik pozten garan! Ez 
ahalmenagaitik, gure izenak zeruan idatzita 
egoteagaitik baino. Gogotsu eta arretaz esku 
hartu daigun, abesten hasita. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN ALKARTURIK  
biztuta fedea 
argitan zabalik 
maitasun bidea. 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 

 
 
Agurra 
 

† Seme-alaba gaitulako geugaz izan gura dauan, 
eta bere Espiritu biziaz biziazoten gaituan, 
eta bere Semeagan errukitsu agertzen jakun Jauna 
goretsi daigun. 
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munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Badakigu, Jauna, bizitzan zehar 
atseginak eta atsekabeak eukiko doguzana, 
eta, atseginak ugaritzeko, 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7ª. 16 eta 20 
 

 
 

R/. Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari 
 
Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari,  
kanta haren izen ospetsuari,  
emon aintza eta gorapen Berari.  
Esan Jainkoari: 
    «Zein izugarriak diran zure egintzak! R/. 
 
Mundu osoa ahuspezten da zure aurrean,  
kantu dagizue, kantu zure izenari.  
Zatoze eta ikusi Jainkoak eginak,  
izugarriak dira gizakien aldeko haren ekintzak. R/. 

—   9   — 

da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
 
† Poztasun-iturri agortezina dogu Jainkoa. Zu-
zendu deioguzan gure eskariak, «AITA ZAITU-
GULAKO» erantzunez: 
 
—Eliza amaren alde: Jainkoaren berbea izan dai-

ten bere poz-iturri, eta iturri horretara era-
karri daizan bere seme-alaba guztiak… Eska-
tzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Gure parrokietan meza-entzule agertzen dire-
nen alde: Jaunak berari jarraitzeko dei egiten 
deutsela konturatu daitezan, inguruetara be-
netako poza eta osasuna eroateko… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Atsekabean, itun edo poza kentzen deutsen 
beste edozertan galduta dagozenen alde: izan 
daien laguntza egoera horretatik urteteko… 
Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Gure arteko familien alde: Jainko poz-
emoilearen esperientzian bizi izan daitezan, 
eta horretan hezi daiezan seme-alabak… Es-
katzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Eukaristiarako alkartu garanon alde: mezea 
"entzuteaz" konformatu ez gaitezan, izan gai-
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eta magalean gozatuko. 
Amak umea kontsolatzen dauan lez, 
holantxe kontsolatuko zaituet Nik; 
bai, Jerusalemen kontsolatuko zaituet. 
Hau ikustean, poztuko jatzue bihotza,  
bedar barria lez loratuko dira zuen hazurrak, 
eta Jaunak bere ahalmena agertuko deutse bere zerbitza-
riei». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Ezerk harrotu behar ete gaitu? Harrokeriaz jokatu nahi ez 
badogu, gure burua Jesukristoren kurutzean  josita ikusteak 
harrotu behar gaitu. Entzun. 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik   (Ga 
6, 14-18) 
  
 Senideok: Niri dagokidanez, Jainkoak libratu nagiala ha-
rrotzetik, Jesu Kristo gure Jaunaren kurutzean izan ezik; 
Kristo kurutzean hil zan ezkero, mundua hilda dago niretzat 
eta ni munduarentzat. Izan ere, erdaindua nahiz erdainbakoa 
izateak ez deutso ardura; balio dauana sorkari barri izatea 
da. 
 Bakea eta errukia arau honi lotuak bizi diranei, baita 
Jainkoaren Israeli ere! Hemendik aurrera ez deidala inork 
nekerik emon: Jesusen zauri-markak neure gorputzean da-
roadaz-eta nik. 
 Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuen espiri-
tuagaz. Amen. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Aukeratuko ete gaitu Jesusek bere eginkizune-
rako? Ikus daigun ea geure buruari uko eginez, 
eguneroko kurutzeagaz, jarraitzen deutsogun, 
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eta uste osoa Jainkoagan jarrita, ez gure ahal-
menetan. Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, 
zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 10, 1-12. 17-20) 
  
 Aldi haretan, Jaunak beste hirurogeita ha-
mabi ikasle izendatu eta bere aurretik bialdu 
ebazan binaka, Bera joatekoa zan herri eta leku 
guztietara. 
 Eta esan eutsen: «Uzta ugaria da, baina lan-
gileak gitxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari 
bialdu dagizala langileak bere uztara. Zoaze, 
bildotsak otso artera lez bialtzen zaituet. Ez 
eroan poltsarik, ez zakutorik, ez oinetakorik, 
eta ez gelditu bidean inori agur egiten. 
 Edozein etxetan sartzen zareela, esaizue le-
henengo: "Bakea etxe honetakoei!" Eta han ba-
kezalerik bada, haren gain kokatuko da zuen ba-
kea; bestela, barriz, zuen bake barik geldituko 
dira. Gelditu zaiteze etxe berean; eta jan eta 
edan daukenetik, zor jako-eta langileari bere 
saria. 
 Ez ibili etxerik etxe. 


